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Iran: Protestbevegelsen per 15. desember 2022 

– Bakgrunn og kort sammendrag av hendelser 
– Hva kjennetegner protestbevegelsen, og hva er annerledes denne gangen? 
– Hvordan har myndighetene reagert? 

Bakgrunn og kort sammendrag av hendelser 
Protestene som har pågått etter at den 22 år gamle kurdiske kvinnen Mahsa (Jina) 
Amini døde i moralpolitiets varetekt 16. september, har skapt en svært spent og 
uavklart situasjon i Iran. Protestbevegelsen er usedvanlig omfattende og blir 
omtalt som en av de største truslene mot det iranske regimet siden den islamske 
republikken ble etablert i 1979 (Askew 2022; Esfandiari 2022b).  

Mahsa Amini skal ha blitt arrestert fordi hun ikke bar hijaben på en 
tilfredsstillende måte, men viste for mye av håret. Øyevitner har fortalt at hun ble 
slått i hodet av politiet, og denne behandlingen antas å være årsaken til at hun 
senere falt i koma og døde. Iranske myndigheter benekter imidlertid dette og 
påstår at Amini døde av hjerteinfarkt (BBC News 2022; Hamedani 2022).  

Dødsfallet utløste kraftige reaksjoner. Amini var en alminnelig ung kvinne som 
mange identifiserer seg med. Protestene startet utenfor sykehuset i Teheran bare 
timer etter at hun døde, og fortsatte dagen etter i hjembyen Saqqez i Kurdistan-
provinsen i forbindelse med begravelsen. Uroen spredte seg deretter til flere byer i 
de kurdiske områdene og etter hvert til store deler av landet. Parallelt viste folk et 
stort engasjement på sosiale medier. I solidaritet med Amini kastet kvinner 
hijaben, satte fyr på hodeplagget og klippet håret offentlig (BBC News 2022; 
Foumani 2022).  

Selv om hijabpåbudet og undertrykking av kvinner dannet inngangen til 
protestene, fikk slagordet «kvinne, liv, frihet» raskt følge av mer revolusjonære 
krav om regimeendring. Protestene bunner i langvarig frustrasjon med det iranske 
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regimet på grunn av økonomisk nedgang, maktmisbruk, en forverret menneske-
rettssituasjon og stadig dårligere framtidsutsikter for unge iranere. Analytikere 
viser til at den islamske republikken står i en dyp legitimitetskrise. Det geistlige 
lederskapet, støttet av Revolusjonsgarden, mangler både forståelse for samfunnet 
og vilje til kompromiss, og har dermed blitt fullstendig frakoblet sitt eget folk. 
Ved å ty til vold i stedet for å lytte til egne borgere, har regimet satt seg selv i 
denne situasjonen, mener Iran-eksperter (MEI 2022; Vatanka 2022; Wintour 
2022). Det vi nå er vitne til, blir beskrevet som et system som imploderer, etter at 
sentrale samfunnspilarer gradvis har falt fra hverandre de siste fem–seks årene (se 
paneldebatt arrangert av Marie Colvin Center 2022): 

• Politisk har staten gått i autoritær retning, og folk føler ikke lenger at de 
engang har et skinn av representasjon i valgte institusjoner.  

• Økonomisk opplever landet en dyp krise etter år med internasjonale 
sanksjoner. Dette forsterkes av omfattende korrupsjon og manglende vilje til å 
forvalte det som er igjen i folkets beste interesse.  

• Sosialt blir rommet for individuell frihet stadig mindre – noe som blant annet 
har vist seg gjennom strengere håndheving av hijabpåbudet.  

• Juridisk ser man en «straffefrihetskrise», der ingen i myndighetsapparatet 
holdes ansvarlige for drap og overgrep mot iranske innbyggere.  

Foreløpig har ikke myndighetene kommet med offisielle innrømmelser. I stedet 
møter de protestene med voldelige virkemidler, straffeforfølgelse, omfattende 
propaganda og delvis nedstenging av internett – i et mønster som underbygger og 
øker avstanden til folket. Reaksjonene ser heller ikke ut til å stanse viljen til å 
protestere, men gir i stedet ytterligere næring til bevegelsen (Esfandiari 2022c). 
Begravelser og minnesmarkeringer for drepte demonstranter mobiliserer stadig 
nye protester, som organiseres via sosiale medier. Effektueringen av to 
dødsdommer mot demonstranter i desember har utløst nye sterke reaksjoner.  

Hva kjennetegner protestbevegelsen, og hva er 
annerledes denne gangen? 
Demonstrasjonene har pågått med ujevn intensitet i tre måneder. Det er meldt om 
deltakelse i 160 byer og tettsteder i alle landets 31 provinser (Gritten & Hancock 
2022). Kvinner og unge har vært frontfigurene, men protestene har forent 
samfunnet på tvers av kjønn, klasse, religion og etnisitet. Denne brede 
oppslutningen gjør bevegelsen unik sammenlignet med tidligere protester, som 
har hatt et mer begrenset sosialt nedslagsfelt (Askew 2022; Hafnor Bøe 2022).  

Under den grønne bevegelsen i 2009, og også tidligere i den islamske 
republikkens historie, var det primært middelklassen som protesterte. Kravene 
deres var ikke like revolusjonære som vi har sett de senere årene; de krevde 
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endring innenfor republikkens rammer – i 2009 i form av en reformvennlig 
presidentkandidat. I 2017, 2018 og 2019 demonstrerte lavtlønte mot økte mat- og 
bensinpriser, men selv om motivene var økonomiske og sosiale i starten, skiftet 
fokuset raskt fra økonomi til regimets legitimitet. Protestbevegelsen som utspiller 
seg nå, er sånn sett en forlengelse av de senere årenes krav om regimeendring. 
Denne gangen har imidlertid protestene vært politiske fra dag én, i tillegg til at de 
støttes av både middelklassen og arbeiderklassen (Iran-ekspert, innlegg på 
paneldebatt i Oslo desember 2022).  

Samtidig har det vært færre demonstranter i gatene enn hva som var tilfellet i 
2009 og 2019. Spredte, simultane demonstrasjoner med inntil noen hundre 
deltakere, ofte i tilknytning til skoler og universitetsområder, har preget bildet. 
Men i forbindelse med minnesmarkeringer og begravelser etter drepte 
demonstranter har det vært meldt om flere tusen deltakere (se for eksempel Carl et 
al. 2022b). 

Motstanden som viser seg i gatene, er imidlertid ikke hele bildet. Protest-
bevegelsen er i stor grad digitalt forankret, og holdes i live på nettet. 
Demonstrantene mobiliserer både direkte og indirekte på sosiale medier. Her 
kjemper også motstandere og tilhengere av regimet om å kontrollere fortellingen 
om hva som faktisk foregår inne i landet. I denne informasjonskrigen er de godt 
hjulpet av iranere og andre aktører i utlandet, ettersom iranske myndigheter har 
blokkert mange tjenester og delvis stengt ned internett (Al Lawati & Ebrahim 
2022). Det som foregår på sosiale medier, har sikret bevegelsen stor internasjonal 
oppmerksomhet og støtte (Aldroubi 2022).  

I takt med protestutviklingen uttrykker folk også motstand mot regimet på flere 
måter – det tutes i trafikken, tagges på vegger og ropes slagord fra balkonger og 
hustak om kveldene. En del kvinner våger nå dessuten å gå uten hijab offentlig, 
særlig i Teheran. Trenden med «turbantossing», hvor folk dytter turbanene av 
geistlige i gatene, har også fått stor spredning på sosiale medier (CBS News 2022; 
Cloud 2022; Esfandiari & Fatemi 2022).  

Protestorganisatorer forsøker også å legge press på regimet ved å skade landets 
økonomi. Spredte streiker har blitt rapportert i olje- og transportsektoren, og 
butikker har gjentatte ganger stengt dørene. Folk har også blitt oppfordret til ikke 
å handle på bestemte dager for å hindre sirkulasjon i bankvesenet. Dette skjedde 
senest den 5.–7. desember, i de hittil mest omfattende streikene som har funnet 
sted under protestene (Askew 2022; Christiansen 2022). 

Den yngre generasjonen dominerer 
Iran har en svært ung befolkning: Bortimot 60 prosent er under 30 år, og altså født 
etter den islamske revolusjonen (Hafnor Bøe 2022). Det er dermed en stor 
generasjonskløft mellom maktapparatet og store deler av befolkningen; mange 
føler seg fullstendig frakoblet det aldrende geistlige lederskapet.  



Respons Iran: Protestbevegelsen per 15. desember 2022 
LANDINFO – 17. DESEMBER 2022 – 4 

Unge helt ned i ungdomsskolealder har dominert protestene helt fra starten av, og 
mye av uroen har foregått på universiteter og videregående skoler. Generasjon Z 
(født mellom 1997 og 2012) – såkalte zoomers – har vokst opp mer tilkoblet 
internett og bedre utdannet enn tidligere generasjoner. Med en helt annen tilgang 
til informasjon fra hele verden har de større kjennskap til hvilke friheter og 
muligheter jevnaldrende i andre land nyter, og ønsker det samme for egne liv 
(USIP 2022).1 Informasjonstilgangen betyr samtidig at de er i stand til å utfordre 
verdensbildet som presenteres i statsstyrte, iranske medier. 

Demonstrantene beskrives også som mer fryktløse og handlekraftige enn tidligere 
generasjoner iranere (Christiansen 2022). De har større tro på egen evne til å 
vinne fram, selv uten klare politiske alternativer og en spesifikk ideologisk 
retning. Så langt synes demonstrantene å være mest klare på hva de ikke vil ha, 
nemlig en islamsk republikk (Aldroubi 2022).  

Ingen definert ledelse, men anonyme grupper koordinerer via sosiale 
medier  
Protestbevegelsen har ingen definert ledelse, men anonyme grupper som blant 
annet kaller seg «Neighbourhood Youths», koordinerer og planlegger 
demonstrasjoner på bestemte dager og steder, og annonserer det på sosiale medier. 
De oppmuntrer også innbyggerne til å angripe og undergrave regimet på ulike 
måter – for eksempel ved å samarbeide om å sperre veier og bruke eksplosiver 
mot sikkerhetsstyrker. I formidlingen viser gruppene også til «operative team» og 
oppfordrer folk om «å beskytte seg i henhold til opplæring». De enkelte gruppene 
er lokalt baserte, men tidlig i desember annonserte 30 av dem at de hadde dannet 
en paraplyorganisasjon – Neighbourhood Youth Alliance (Carl et al. 2022a; Carl, 
Coles & Kagan 2022).  

Støtte fra sunnimuslimske geistlige 
Enkelte sunnimuslimske ledere har også gått åpent ut og støttet demonstrantene. 
Sunniene i Sistan og Balutsjistan ser ut til å ha funnet en støttespiller i den 
respekterte sunni-imamen Molavi Abdolhamid fra Zahedan. Hans fredags-
prekenener har blitt langt mer direkte i kritikken av det iranske lederskapet etter 
de mange drapene på demonstranter i regionen (se nedenfor). Abdolhamid har 
blant annet tatt til orde for en folkeavstemning, under tilsyn av internasjonale 
observatører, for å «endre politikken basert på folkets ønsker». 40 balutsjistammer 
og flere kurdiske sunniledere skal ha erklært sin støtte til ham (Boroujerdi 2022; 
RFE/RL's Radio Farda 2022b).2 

 
1 I 2020 brukte rundt 84 prosent av Irans befolkning internett, sammenlignet med bare 16 prosent i 
2010 (USIP 2022). 
2 Abdolhamid har blitt utsatt for hard kritikk fra regimet, som har anklaget ham for å operere som 
en del av et saudiarabisk komplott for å splitte det multietniske Iran (Vatanka 2022). 



Respons Iran: Protestbevegelsen per 15. desember 2022 
LANDINFO – 17. DESEMBER 2022 – 5 

Hvordan har myndighetene reagert? 

Bruk av betydelig voldsmakt 
Ulike sikkerhetsstyrker har møtt demonstrantene med betydelig voldsmakt. Basij-
militsen, opprørspoliti og Revolusjonsgarden bruker antiopprørsutstyr og tyngre 
militære virkemidler i protesthåndteringen; alt fra slagvåpen, gummikuler og tåre-
gass til pansrede kjøretøy, automatvåpen og kamphelikoptre er rapportert (Hamid 
& Riegler 2022; Iran Wire 2022). Intensiteten i myndighetenes voldsbruk har vært 
størst i områder med etniske minoriteter (Christiansen 2022). 

Per 7. desember var det ifølge Iran Human Rights (IHR 2022a) 458 drepte, 
inkludert 63 mindreårige. IHR opplyser at demonstranter er drept i 26 av Irans 31 
provinser, flest i Sistan og Balutsjistan (128), Kurdistan (53), Vest-Aserbajdsjan 
(53) og Teheran (46). Det betyr at de aller fleste drepte var bosatt i provinser hvor 
majoriteten av befolkningen er etniske minoriteter; i hovedsak balutsjere (i sørøst) 
og kurdere (i nordvest) (UN Office of the High Commissioner for Human Rights 
2022). (Se kart som viser landets etniske grupper her.) 

Fredag 30. september stikker seg ut som den blodigste dagen så langt. I alt 66 
personer skal ha blitt drept i Zahedan i Sistan og Balutsjistan-provinsen, da 
sikkerhetsstyrker avfyrte skarp ammunisjon mot demonstranter og tilskuere fra 
hustak i byen. Hendelsen er kjent som «Bloody Friday». Amnesty International 
(2022a) viser til at flertallet av ofrene ble skutt i hodet, hjertet, nakken og 
overkroppen, og mener dette avslører en klar intensjon om å drepe eller påføre 
alvorlig skade.3  

Ifølge iranske offisielle kilder har også en rekke medlemmer sikkerhetsstyrkene 
blitt drept i protestene (UN Office of the High Commissioner for Human Rights 
2022).  

Det er vanskelig å få oversikt over omfanget av skadede. Mange forteller at de 
ikke oppsøker sykehus fordi de frykter å bli arrestert der. Det skal foreligge flere 
rapporter om at det har skjedd (Tabrizy & Jhaveri 2022). Iranske øyeleger melder 
at sikkerhetsstyrkenes bruk av hagle ladet med hylstre fylt med mange små 
gummi- eller metallkuler, har ført til synstap og betydelige øyeskader på mange 
demonstranter (Iran International 2022a). En rekke bildereportasjer viser også  
folk som har fått huden pepret av metallkuler (Christiansen & Ismaeli 2022). 

Unge har vært i sentrum av sammenstøtene med sikkerhetsstyrker – både i gatene 
og på universiteter og videregående skoler. Noen har blitt slått og arrestert, andre 
skutt og drept på gata. Sikkerhetsstyrker skal også ha raidet skoler og ransaket, 
avhørt og truet elever og ansatte (Fassihi 2022a). I en uttalelse fra 27. november 

 
3 Demonstrasjonene etter fredagsbønnen i Zahedan 30. september var planlagte – både i solidaritet 
med de landsomfattende protestene, og for å kreve straffeansvar for en påstått voldtekt av en 15 år 
gammel jente av en politisjef i provinsen (Amnesty International 2022a). 

https://ontheworldmap.com/iran/map-of-ethnic-groups-in-iran.jpg
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fordømte UNICEF voldsbruken mot barn. Organisasjonen uttrykte dyp bekymring 
for at det blir utført razziaer mot noen skoler (UNICEF 2022). 

FNs menneskerettsråd har også fordømt iranske myndigheters brutale håndtering 
av protestene. Rådet besluttet 24. november at det skal iverksettes en uavhengig 
internasjonal etterforskning av den dødelige voldsbruken mot demonstranter (UN 
Human Rights Council 2022; UN News 2022).  

Forverret situasjon i kurdiske områder fra midten av november 
I midten av november ble det manet til markeringer etter de omfattende protestene 
i november 2019, noe som resulterte i økt deltakelse i gatedemonstrasjoner over 
hele landet. Det ble også oppfordret til større nasjonale streiker og boikotter, og 
flere butikker og markeder valgte å holde stengt (Carl et al. 2022a).  

Denne utviklingen har særlig forverret situasjonen i de kurdiske områdene i nord-
vest, hvor myndighetene har reagert med tyngre militære virkemidler og satt inn 
Revolusjonsgardens bakkestyrker (Iran International 2022b). Kilder sier over 40 
mennesker ble drept i hovedsakelig kurdiske byer i perioden 15.–22. november. 
Sikkerhetsstyrkenes skjerpede respons understreker den kritiske situasjonen i 
landet, ifølge FNs menneskerettssjef (UN Office of the High Commissioner for 
Human Rights 2022). Det har blitt rapportert om intense konfrontasjoner i flere 
byer – blant annet i Javanrud i Kermanshah-provinsen og i Piranshar og Mahabad 
i Vest-Aserbajdsjan-provinsen (Esfandiari 2022b). Den 19. november skal 
demonstranter ha tatt kontroll over deler av Mahabad og barrikadert gatene, noe 
som førte til at store militære forsterkninger ble sendt til byen (CHRI 2022d).  

Ifølge statlige medier har Revolusjonsgarden skutt mot «terrorister knyttet til 
opposisjonsgrupper basert i irakisk Kurdistan». Dette blir avvist av personer som 
bor i de berørte områdene, og av aktivistorganisasjoner (Al Monitor 2022). 

Personer som har flyktet over til Nord-Irak, har fortalt CNN at det er portforbud i 
grenselandsbyene, og at sikkerhetsstyrker utfører nattlige razziaer mot hjem 
(Qiblawi 2022). 

Arrestasjoner – høyere tall enn ved tidligere protestbølger 
Den 25. november anslo menneskerettsgruppen Human Rights Activists in Iran 
(HRAI, som gjengitt i Carl et al. 2022f) at over 18 000 demonstranter hadde blitt 
arrestert. Dersom tallet stemmer, er det betydelig høyere enn i forbindelse med 
andre protestbølger; rundt 4000 skal ha blitt arrestert under den grønne bevegelsen 
i 2009, og rundt 8000 under protestene i november 2019 (Carl et al. 2022f).  

Vitneberetninger og videoer innhentet og analysert av New York Times, viser 
hvordan sikkerhetsstyrker har brukt ambulanser for å infiltrere protester og 
arrestere demonstranter (Tabrizy & Jhaveri 2022). Leger har for øvrig vært under 
press om å tilkalle myndigheter når sårede kommer inn på sykehus, og som nevnt 
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over, unnlater noen skadede å oppsøke helsehjelp av frykt for å bli arrestert 
(CHRI 2022c).  

Også innflytelsesrike medlemmer av sivilsamfunnet som ikke har deltatt i 
protestene, har blitt pågrepet og fengslet som «forebyggende» tiltak. Journalister, 
aktivister, intellektuelle, poeter, forfattere, lærere og andre som myndighetene 
frykter kan «oppfordre til opprør», skal være rammet. Tre uker inn i protestene 
hadde CHRI  (2022e) identifisert 192 arresterte innenfor denne kategorien. I 
tillegg har flere kjente musikere, skuespillere og idrettsutøvere som har vist støtte 
til protestbevegelsen, blitt arrestert eller fått utreise- eller arbeidsforbud (CHRI 
2022a). 

Rapporteringer om overgrep mot fengslede demonstranter 
Det har begynt å komme rapporter om hva fengslede demonstranter blir utsatt for 
i varetekt. CNN har intervjuet øyevitner som har reist til Nord-Irak, og som 
forteller om grove seksuelle overgrep, inkludert voldtekt av mindreårige jenter og 
gutter. I noen av tilfellene nyhetskanalen har avdekket, ble overgrepene filmet og 
brukt til å presse demonstrantene til taushet. I alt elleve hendelser, noen av dem 
med flere ofre, er rapportert til CNN, som har fått bekreftet halvparten av dem. I 
ett tilfelle har medisinsk personell ved et sykehus i Karaj bekreftet voldtekt og 
grov mishandling av en 20-årig kvinne. De fleste andre tilfellene har funnet sted i 
de kurdiske provinsene (Qiblawi 2022). 

Center for Human Rights in Iran (CHRI 2022b) rapporterer om tilsvarende 
overgrep mot mannlige og kvinnelige universitetsstudenter. Organisasjonen 
påpeker at fengslede også har blitt nektet tilgang til medisinsk behandling.  

CNNs undersøkelser avdekker et mønster hvor arresterte blir flyttet mellom ulike 
interneringssentre, uten at familiene får beskjed om hvor deres pårørende befinner 
seg. Flere hundre personer skal være savnet, i henhold til kurdiske menneskeretts-
grupper (Qiblawi 2022).  

I resolusjonen fra 24. november uttrykker FNs menneskerettsråd dyp bekymring 
for «påståtte vilkårlige arrestasjoner og fengslinger, seksuell og kjønnsbasert vold, 
overdreven bruk av makt, tortur og annen umenneskelig behandling og tvungne 
forsvinninger […]» (UN Human Rights Council 2022). 

Tiltaler og domfellelser – to dødsdommer er fullbyrdet 
I slutten av oktober utstedte påtalemyndighetene i Teheran de første tiltalene mot 
arresterte demonstranter. Representanter for rettsvesenet bemerket samtidig at 
rettssakene ville være åpne for offentligheten, trolig i et forsøk på å avskrekke 
framtidige demonstrasjoner (Carl et al. 2022e). Omtrent samtidig kom 227 
parlamentsmedlemmer med en felles uttalelse om at arresterte demonstranter 
snarest måtte idømmes dødsdommer som «en leksjon» for andre (Amnesty 
International 2022c). Den 2. november skrev Center for Human Rights in Iran 



Respons Iran: Protestbevegelsen per 15. desember 2022 
LANDINFO – 17. DESEMBER 2022 – 8 

(CHRI 2022g) at det var tatt ut tiltaler mot bortimot 1750 demonstranter. CHRI 
bygger delvis på tall publisert på rettsvesenets egen nettside, Mizan.  

Per 12. desember har offisielt tretten personer blitt dømt til døden, i det som i 
hovedsak ser ut til å være tiltaler om «fiendskap mot Gud» (moharebeh) eller 
«korrupsjon på jorden» (efsad-e fel arz) (Amnesty International 2022c, d). To av 
dødsdommene er fullbyrdet:  

• Den 12. desember ble 23 år gamle Majidreza Rahnavard offentlig henrettet i 
Mashhad, 23 dager etter at han ble arrestert. Rahnavard ble dømt for 
moharabeh, og var funnet skyldig i å ha drept to sikkerhetsvakter med kniv, 
og for å ha skadet fire andre. Ifølge Iran Human Rights (IHR 2022b) var 
dommen basert på en tilståelse gitt under tvang.  

• Den 8. desember ble 23 år gamle Mohsen Shekari henrettet i Teheran, 75 
dager etter at han ble arrestert. Han var dømt til døden for å ha skadet et 
medlem av Basij-militsen med machete, og for å ha sperret en gate i Teheran. 
Også i hans tilfelle var tiltalen moharabeh. IHR skriver at Shekari ble nektet 
tilgang til advokat under etterforskningen, og at hans «framtvungne 
tilståelser» ble offentliggjort kort tid etter henrettelsen (IHR 2022c; RFE/RL's 
Radio Farda 2022a). 

Etter det Landinfo forstår, er de andre dødsdømte funnet skyldige i drap på 
medlemmer av sikkerhetsstyrkene, brannstiftelse, ødeleggelse av eiendom eller 
brudd på nasjonale sikkerhetsbestemmelser (Amnesty International 2022c; IHR 
2022a). Domfellelsene blir sterkt kritisert av menneskerettsgrupper. De peker på 
at prosessene er forhastede «sham trials», hvor rettighetene til de tiltalte er krenket 
(Amnesty International 2022d; CHRI 2022f). 

Ytterligere 400 personer skal ha blitt idømt fengselsstraffer for deltakelse i 
protestene. Straffeutmålingen spenner fra noen måneder til 10 år (Holmes 2022).  

Myndighetenes narrativ: Irans ytre fiender og separatister står bak 
Styresmaktene karakteriserer protestene som opptøyer planlagt og orkestrert av 
Irans ytre fiender, dvs. USA, Israel og Saudi-Arabia, med hensikt å igangsette 
borgerkrig og oppløse den islamske republikken (Esfandiari 2022a). Denne 
retorikken er helt sentral i myndighetenes tilsvar, og har blitt brukt i protestbølger 
de senere årene for å undergrave det reelle grunnlaget for misnøye, legitimere 
voldsmakt og skape usikkerhet i befolkningen.  

I forlengelse av dette kobler myndighetene protestene til terrorisme og etnisk 
separatisme. Hensikten kan være å splitte demonstrantene og stille hele 
bevegelsen i et dårligere lys. Hendelser som framstår som typiske terrorangrep, 
tjener myndighetenes narrativ om at protestene åpner døren for terrorisme. IS har 
påtatt seg ansvaret for et angrep mot en shia-helligdom i Shiraz den 26. oktober, 
der tretten mennesker ble skutt og drept. Lignende angrep fant sted i Izeh og i 
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Isfahan 16. november, hvor i alt ni personer ble drept, inkludert to barn. Ifølge 
offisielle kilder var det også to medlemmer av sikkerhetsstyrkene blant ofrene. 
Det er uklart hvem som står bak disse skyteepisodene, men myndighetene 
definerer hendelsene som «terroristangrep» og legger skylden på aktører støttet av 
fiender i vesten (Esfandiari 2022a). Etterlatte i Izeh har imidlertid tydelig uttrykt 
at de mener iranske sikkerhetsstyrker er ansvarlige (Gritten 2022).   

Ulike etniske opposisjonsgrupper, som Iran mener er støttet av USA og andre 
lands myndigheter, blir beskyldt for å oppildne protestene. Det er trolig dette som 
ligger bak Revolusjonsgardens mange angrep på iransk-kurdiske partibaser i 
Nord-Irak i oktober og november. Iranske myndigheter omtaler disse partiene som 
separatistiske terroristgrupper, mens gruppene selv hevder målet er å styrke 
kurdiske rettigheter i et føderalt, demokratisk Iran (Arraf & Khaleel 2022a, b). 
Analytikere mener angrepene mot partibasene er et forsøk på å ta fokus bort fra 
hva som faktisk foregår inne i landet (Jaff 2022; Strønen, Jåsund & Ekern 2022).  

Samtidig kan militæraksjonene være uttrykk for et panikkdrevet regime, som slår 
forebyggende ut i alle retninger, og som forsøker å hindre opposisjonsgrupper i 
utlandet fra å støtte bevegelsen (Jaff 2022). Myndighetene har trolig en reell frykt 
for at demonstrasjonene skal utvikle seg til en frigjøringskamp i etniske 
minoritetsområder. Dette kan forklare bruken av mer dødelig voldsmakt mot både 
kurdiske provinser i nordvest, og mot Sistan og Balutsjistan-provinsen i sørøst 
(Solheim 2022).  

Press og trusler mot etterlatte 

Familiene til drepte demonstranter er viktige brikker for myndighetene når de 
forsøker å overbevise iranere om sitt narrativ. Flere kilder viser til at etterlatte blir 
forsøkt presset til taushet, til å holde lukkede minneseremonier eller til å offentlig 
bekrefte forklaringer som fritar myndighetene for ansvar. De som ikke innretter 
seg, risikerer ifølge Amnesty International arrestasjon og fengsling, og kan bli 
truet med at den døde vil bli begravd på uidentifisert sted. Voldstrusler skal også 
forekomme. I forlengelse av denne praksisen skal leger ha blitt presset til å 
forfalske dødsattester og årsaker til skader i medisinske registre (Amnesty 
International 2022b; Fassihi 2022a; Fassihi 2022b; Razzazi 2022).  

Vage signaler om nedleggelse av moralpolitiet  
I begynnelsen av desember meldte vestlige medier at iranske myndigheter hadde 
besluttet å avvikle moralpolitiet. Nyheten baserte seg på en uttalelse fra den 
iranske riksadvokaten, som etter kort tid ble antatt å være feiltolket. Dagen etter 
uttalte talsmannen for myndighetsorganet «Headquarters For Promoting Virtue 
and Preventing Vice» at oppdraget til moralpolitiet var over, men at nye metoder 
ville bli brukt for å håndheve Irans kleskoder. Innenriksdepartementet, med ansvar 
for moralpolitiet, skal så langt ikke ha kommentert uttalelsene (Christiansen 2022; 
Kaviani 2022).  
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De blandede signalene har ført til spekulasjoner om at myndighetene vurderer 
innrømmelser i et forsøk på å blidgjøre demonstrantene. Aktivister har imidlertid 
liten tro på at myndighetene vil skrinlegge eller moderere hijabpåbudet. Det blir 
også påpekt at eventuelle innrømmelser fra myndighetene kan være «too little, too 
late» (Kaviani 2022).  

Indikasjoner på uenighet i myndighetsapparatet 
Øverste leder Ali Khamenei har i sine taler holdt fast på en hard linje mot 
demonstrantene, og ikke anerkjent at det finnes grunnlag for å gjøre endringer. 
Mange politiske kommentatorer, sosiologer og til og med religiøse personligheter 
har derimot åpent erkjent at regimet må endre kurs for å hindre at protest-
bevegelsen styrker seg ytterligere. Samtidig meldes det at ledende representanter 
for regimet har begynt å snakke med reformvennlige politikere, blant andre 
tidligere president Mohammad Khatami, som har tatt til orde for forsiktige 
reformer (Vatanka 2022). Blant de som har foreslått å avskaffe moralpolitiet, er 
den tidligere lederen for Revolusjonsgarden, Hossein Alaei (Carl et al. 2022d). 

Den ineffektive og brutale framferden til sikkerhetsstyrkene har også ført til åpen 
kritikk fra enkelte myndighetsrepresentanter. Tidligere president for Islamic 
Republic of Iran Broadcasting (IRIB) og nåværende medlem av Supreme 
Cyberspace Council, Mohammad Sarafaraz, fordømte nylig voldsbruken og 
regimets manglende evne til å forsørge folket sitt i en video på YouTube (Carl et 
al. 2022c).4 Ulike politiske og religiøse personligheter har dessuten kritisert 
dødsdommene som nylig har blitt avsagt mot demonstranter (Carl & Kagan 2022).  

Kritikk kommer også fra høytstående shia-imamer. Lederen for fredagsbønnen i 
Teheran, Mohammad Hassan Abutorabi, skal nylig ha uttalt at regjeringen har 
mistet sin anseelse (standing) i samfunnet. Han rådet samtidig tjenestemenn til å 
oppføre seg i henhold til etiske standarder, ettersom «systematisk finansiell 
korrupsjon har blitt et kjennetegn ved den iranske regjeringen og dens 
tjenestemenn de siste årene». Ifølge Iran International (2022c) står Abutorabis 
kommentarer i skarp kontrast til uttalelser fra andre fredagsbønnledere, som har 
oppfordret myndighetene til å skjerpe kontrollen med samfunnet. 

 

 
4 Supreme Cyberspace Council har ansvaret for internettreguleringer og statlig sensur. 
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Om Landinfos responser 
Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon (Landinfo) innhenter og analyserer informasjon 
om samfunnsforhold og menneskerettigheter i land som Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda 
(UNE) og Justis- og beredskapsdepartementet har behov for kunnskap om. 

Landinfos responser er basert på opplysninger fra nøye utvalgte informasjonskilder, og kan bygge på 
både skriftlig og muntlig kildemateriale. Opplysningene er behandlet i henhold til anerkjente 
kvalitetskriterier for landinformasjon og Landinfos retningslinjer for kilde- og informasjonsanalyse.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål som saksbehandlere i utlendingsforvaltningen har stilt 
Landinfo, og er ikke ment å være utfyllende redegjørelser for et tema. Responsene er utarbeidet innenfor 
korte frister, og kildegrunnlaget er ikke alltid like bredt som i våre temanotater. 

Landinfo er en faglig uavhengig enhet, og informasjonen som presenteres, kan ikke tas til inntekt for et 
bestemt syn på hva praksis bør være i utlendingsforvaltningens behandling av søknader. Landinfos 
responser gir heller ikke uttrykk for norske myndigheters syn på de forhold og land som omtales. 
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